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All I WANT foR CHRIsTMAs...
Julen står for døren. Ok, det gør den egentligt ikke, 
virkeligheden er, at mange prøver på at slå døren ned og 
tvinge den stakkels jule indenfor med al vold og magt.
Men hvad vil man så have til jul? 

Nogle vil have orkmasker, nogle vil have Vampire-bøger. 
Andre vil have en skræddersyet Battlestar Galactica dragt, 
som de kan bruge til det vanvittige svenske rollespil til 
marts (ja, jeg skal med!).

Jeg vil selvfølgelig altid gerne have flere orkmasker, men er 
der noget jeg for alvor ønsker mig, så er det, at rollespilsåret 
2013 bliver endnu mere spændende end 2012. Og det bliver 
svært, for der er sket en hel del.

Nordisk rollespil (”Nordic Larp”) krydsede for alvor 
Atlanten i år med genopsætningen af det norske ”Mad 
about the Boy” i USA, foredrag om rollespil på The 
Smithsonian Institute og en artikel i Time Magazine.

Børnerollespil bliver stadig større og større udenfor 
Danmark, flere og flere kulturinstitutioner accepterer 
voksenrollespil som seriøs udtryksform, og i år har 
rollespilsscenarier både ramt TV2 nyhederne og forsiden 
af Politikens kultursektion.

Vores landsforening Bifrost er vokset og står stærkere end 
nogensinde. Den dansk rollespilsproducent Ironfortress 
har haft så stor succes, at de rykker til nye lokaler, og DR’s 
Barda er nu ikke bare at finde i Sverige, men også i Norge.

Og ROLLE|SPILs egen Lars Andersen er blevet til et 
verdensfænomen fordi han skyder hurtigere end Legolas 
(hvilket har givet hans seneste youtube-video mere end 1,5 
millioner hits på en uge).

Så hvad har 2013 at byde på?
Well, Just a little lovin’ kommer til Danmark. Vi ligger i 
forhandlinger med Discovery Channel om et program om 
rollespil og Hobbitten kaster nok også noget PR af sig. Jeg 
tror nok det skal blive intet mindre end skidegodt!

Claus Raasted
Commando Nisse

Rabatkuponer er 
kilden til rigdom 
- og så kan de 
klippes ud!
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Denne kupon giver 10% rabat på 
indkøb af rollespilsbøger eller 

brætspil i Fanatic

10% rabat

Denne kupon giver 100 kr rabat 
på indkøb af guldkort til 

Fanatic Live

100 kr rabat

Denne kupon giver 200 kr rabat på 
indkøb af børnefødselsdage 
hos Rollespilsakademiet

200 kr rabat

Denne kupon giver 50 kr rabat 
på indkøb af Jarkwelt-bogen til 

Rollespilsfabrikkens
børnerollespil

50% rabat

Rabatkuponer (klip ud!)
Som noget nyt har ROLLE|SPIL lavet aftaler med et par firmaer og en forening, så du kan spare penge! Hvis du klipper kuponerne ud fra dit blad kan 
du bruge dem til at spare penge. Simpelt, elegant, og siden sommeren 2011 igen lovligt i Danmark. Så klip ud, tag med og spar penge.
(og det er selvfølgelig kun kuponer fra den trykte udgave af ROLLE|SPIL der kan bruges - det giver desværre ikke rabat at printe PDF’en ud)

35

SNAK er et kortspil som sætter 

rammen for en god snak.

Det er er hyggeligt og nemt at gå til.

  Årets Mandelgave  

 

 www.SNAKspil.dk
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Køb en nørdet T-shirt 
– og støt Landsforeningen Bifrost 2990

Euro 2990
Euro

1490
Euro

6490
Euro

3490
Euro

3990
Euro

3990

Euro

2090
Euro

1490
Euro

990
Euro

3890
Euro

3990
Euro

990

Euro to

Set of 3 

Books

2990
Euro 2990

Set of 3 

BooksBooks

902990
Euro

1490
Euro

3490

We 
deliver
fantasy! 

Equipment

Films &Films &
Music

39
Games

Literature

wide choice · international shipping

www.zauberfeder-shop.de

990

14
EuroEuro

Euro
3990

Euro

Films &

GamesGames
3990

Euro

Euro

EquipmentEquipment
90

Euro

Equipment
90

38903890
Euro

Munken og Myten, et firma der sælger Rollespilsudstyr, har i samar-
bejde med Landsforeningen Bifrost, udviklet et nyt t-shirt koncept. De 
vil sælge t-shirts med et par linjer med ”liver-humor” på forsiden, som 
fås både i en herre- og damemodel. Overskuddet derfra går ubeskåret 
til Bifrost – Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge.
På Munken og Mytens facebook-gruppe, kan du selv være med til 
stemme om hvilke udtryk er sjovest, eksempelvis ”Mine forældre blev 
dræbt af orker, så nu hader jeg elvere” eller ”Jeg har 83 flydende”.

www.facebook.com/munkenogmyten

The Monitor Celestra - 
et rollespil i Battlestar Galactica universet
Der er netop kommet dato, location og pris for scenariet Battlestar Celestra, der 
bliver afholdt i Sverige (nær Göteborg) 4 gange i løbet af marts 2013. Scenariet 
foregår i Battlestar Galactica universet fra Tv-serien af samme navn. Historien 
handler om ”The Celestra”, det sidste overlevende Monitor-skib i en rag-tag flåde. 
Bag projektet står en utrolig dygtig og erfaren svensk projektgruppe, som beskri-
ver scenariet som et ”teknologi-baseret science-fiction scenarie om kulturel og 
personlig konflikt, i skyggen af ødelæggelsen af menneskehedens 12. kolonier”. En 
af gangene vil være en et rent engelsksproget afvikling.

www.celestra-larp.com/ 

Ny Rollespilsforening 
i Nordsjælland
De to  Nordsjællandske rollespilsforeninger Helios Live og Gerf har 
slået pjalterne sammen og går nu under navnet Babylon. På www.rol-
lespilsbasen.dk kan du læse mere om foreningens spændende visio-
ner, hvis endelige mål er oprettelsen af et ”Rollespilsland”. Vi glæder os 
til at følge udviklingen og håber på dobbelt så meget sjov på Nordsjæl-
land.

www.rollespilsbasen.dk

Ottojuryen 2013 offentliggjort

Dommerne, som skal bedømme næste års scenarier på Fastaval og 
udele de eftertragtede guldpingviner ”Ottoen”, er fundet og offent-
loggjort. Overdommer Jesper Heebøl, har sammensat en bred og 
erfaren gruppe, som alleredeer i fuld gang med at gøre sig klar til 
at læse og diskuterer årets scenarie. Juryen består af:
• Johanne Arbrik Wenstrup
• Jonas Ellemand
• Kristoffer Rudkjær
• Lars Andersen
• Marie Holm-Andersen
• Jesper Heebøl Arbjørn

På Fastavals hjemmeside kan du læse mere om dommerne og de-
res nye tiltag: www.fastaval.dk

Egypterne spillede også 
Dungeons and Dragons?
Mange århundrede før Dungeons og Dragons blev opfundet rulle-
de egypterne med denne seje  d20 -faktisk så langt tilbage som 340 
til 30 f.Kr.  The Metropolitan Museum of Art ejer 
den lille fine terning, som  meget vel 

kan være verdens ældste 
d20. Tegningen er lidt 

over 2 cm høj og 
symbolerne  er 

af græsk op-
rindelse. Ok. 
Måske spil-
lede de ikke 
l i g e f r e m 
D u n ge o n s 
and Dra-
gons, men 

mere noget i 
stil med Py-

ramider og 
Pyromancers? 

www.cnet.com 

Nordisk Rollespil eksporteret til USA
Det norske scenarie ”Mad About the Boy” (Edland, Raaum og Lindahl), som blev 
afholdt for første gang i 2010 er netop blevet kørt i USA. Scenariet er inspireret af 
tegneserien Y: The Last man og foregår i en dystopisk verden hvor alle mændene 
pludselig  dør – på nær én. Lizzie Stark var en af de amerikanske initiativtagere, 
som skriver på sin blog, at scenariet har været en succes, især da det var det aller 
første rollespil i den specielle nordiske stil, der er blevet spillet i USA. 

Du kan læse mere om hvordan det gik med scenariet på Lizzies fantastiske rolle-
spilsblog (der under alle omstændigheder er et besøg værd) på: lizziestark.com

Har du gjort noget virkelig dumt? 
Så del det med os andre!
 

Den årlige internationale rollespilskonference Kunte-
punkt (som i 2013 bliver afholdt i Norge). I år vil nord-

mændende udgive en bog, hvor rollespilarrangører fra 
hele ver- den åbenhjertig deler deres største fejlta-

gelser og bommerter med os 
andre – så vi kan lære af 
dem. Så hvis du nogensinde 
har aflyst et scenarie dagen 

før afviklingen? Glemt at be-
stille Godik toiletter? Eller lavet 

et underskud på 30.000 kr. eller noget helt an-
det dumt? Så skriv dit eget bidrag til bogen! 

– som uden tvivl bliver utrolig lærerig og 
sikkert også ret sjov!

Læs mere her: knutepunkt.blogspot.no
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Netværksforeningen Gnist vil sam-
le de kreative kræfter i København
Gnist er et kreativt netværk og en nystartet forening for alle med interesse for rollespil 
aktiviteter i København. Et af formålene med foreningen er at samle alle foreningsløse 
rollespillere i København og give dem mulighed for at mødes, udveksle idéer og skabe ar-
rangementer. Gnist hører til i Huset i Magstræde, centralt i København, hvor medlem-
merne kan låne lokaler til workshops, debataftener og meget mere. Visionerne er at af-
holde arrangementer såsom Snakkeklubben og Blackbox Chp, der tidligere er blevet 
afviklet af nogle af initiativtagerene.

Følg Gnist på Facebook her: www.facebook.com/groups/215480201918855

2.600 konfirmander udsat for  
Rollespil i Roskilde Domkirke
Rollespilakademiet har for 4. gang været med til at afholde konfirmandtræf i Roskilde 
Domkirke, hvor konfirmander fra hele Roskilde deltog i et rollespil. I år tog rollespillet 
udgangspunkt i begivenheder fra Jesu liv og konfirmanderne spillede derfor rollerne som 
Jesu disciple. Der blev udspillet etiske dilemmaer, som havde til formål at sætte de kristne 
idealer og fortællinger på spidsen. Biskop Peter Ficher-Møller forklare at ” Grunden til, at 

vi bruger rollespil er fordi vi 
gerne vil have konfirmanderne 
så meget med som muligt. Vi 
vil ikke bare have dem til at 
lytte, men til at deltage aktivt”  
- så Rollespil kan bestemt bru-
ges til at engagerer konfirman-
derne i konfirnationsforbere-
delserne. 

Du kan se billeder fra arrange-
mentet på:

facebook.com/konfirmandtraef  

Hyggecon x 15
Så blev HyggeCon afholdt for ikke mindre end 
15. gang! Det foregik i efterårsferien på Øster-
skov Efterskole i Hobro, hvor connen har holdt 
til de sidste syv år. 

Endnu engang blev der rollespillet, skubbet 
dukket, reenactet og sidst - men absolut ikke 
mindst - hygget.

Men der er også kommet nye boller på sup-
pen; bl.a. unge friske folk på en stor del af ar-
rangørposterne. Det betyder, at HyggeCon til 
næste år vil have et par ekstra tricks i ærmet, så 
det kan blive ekstra spændende og ekstra hyg-
geligt for de dejlige deltagere. Planlægningen til 
næste næste år er allerede gået igang, og vi lo-
ver, at det bliver intet mindre end fantastisk!

Disney skal lave 
Star Wars Episode 7
Disney har købt rettighederne til Star Wars og 
George Lucas' Lucasfilm for 4.05 billioner dol-
lars. Disney har annonceret at Star Wars Epi-
sode 7, vil have premierer i 2015. Filmen skal 
være begyndelsen på en ny trilogi og Episode 8 
og 9 vil have premierer i henholdsvis år 2017 og 
2019. George Lucas vil være, på i hvert fald den 
første, som kreativ konsulent. Star Wars fans 
derude er bekymrede, mens andre glæder sig 
og argumentere for at Disney har håndret fil-
matiseringerne Marvels tegneserie univers ret 
godt. 

PDF_Export.pdf   1   15-11-2012   15:53:39
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bIfRosT N Y T  F R A  L A N D S F O R E N I N G E N

100% SJOV til drenge

RODES, Torpenvej 4, 3050 Humlebæk
Tlf.: 49191220, www.rodes.dk

O
rc blade

Elven G
old

Cham
pion

Claym
ore

W
oodland

Claym
ore

Palnatoke pro sværd
Palnatoke sværd af virkelig høj kvalitet. Speciallak, skum og 
glasfi berkerne gør sværdet helt unikt. Anbefales af rollespillere.
Komplet udvalg af Palnatoke sværd.
Længde: 85 cm eller 100 cm Frit valg  499,-

Bloody D
ark

Meget lækker Palnatoke rygskede til sværd. Justerbar 
strørrelse og vinkel. Dansk produceret. Kernelæder.

Dobbelt 499,-Enkelt 349,-

200,-SPAR
  op til

Åbningstider:
Mandag - fredag          10-18
Lørdag             9-16

Søndag (2. til 23. dec.)        11-16

NYHED

Stor realistisk RC tank der skyder med 6 mm plastik kugler. Kanonen 
kan vippes og drejes 360 grader.  Inkl. 1000 kugler, mand og maskin-
gevær. Længde 33 cm (1:16). 
● Skyder op til 25 m med 6 mm kugler
● Kører op til 8 km/t
● Inkl. stor batteripakke + lader
● Kører ca. 30 min. pr. opladning

KUN 599,-

Type 97 V2 tank kompletsæt

Kendama Sun Rise
Kendama er et håndlavet japansk trælegetøj. 
Meget motorisk styrkende legetøj, da øje-hånd 
koordination samt refl ekser og balance trænes.

TILBUD 199,-

SPAR 50,-

Flyvende bold
Ny fjernstyret fl yvende bold, utrolig nem at fl yve med. Går ikke i 
stykker. God for nybegyndere og børn. Med blåt blinkende lys.
Inkl. 3 kanals fjernbetjening.
“Ready to fl y””
Diameter: 22 cm
Bruger 6. stk AA batterier SUPERPRIS 299,-

Ryg Sværdholder

NYHED

 
Nikolai Elmer arrangerer i samarbejde med Bifrost Arrangørworkshop 1, 2 og 3 fordelt henover det næste  år. 
Nye arrangører kan starte her, mens gamle arrangører kan få nye input, ideer og inspiration.

Arrangørworkshop 1

Til arrangørworkshop 1 vil du først og fremmest få de basale redskaber til hvordan du arrangerer et live-
scenarie. Hvordan finder sørger jeg for mad til mine spillere? Hvem styrer NPC’erne? Hvordan finder jeg 
lokation? Budget? Kostumestandard? Etc.

Derudover vil der blive gennemspillet tre rollespil Jule Streits Barbara Cartland, Ivajlo Holms Gan3tars og 
et tredje spil. Ud fra disse tre, vil der blive diskuteret spilteori, samt hvordan man kan implementerer disse 
i sin spilmekanik.

Løbende henover weekenden vil der blive arbejdet med deltagernes egne projekter; idegeneration, inspira-
tion fra andre arrangører etc. Målet med hele workshoppen er at alle, ved weekendens afslutning, har en 
arbejdsskabelon til et scenarie for mellem 10 og 60 spillere.

Inden du kommer til workshoppen skal du derfor

Overveje ideer til et livescenarie, som du selv har lyst til at arrangere.

Der vil være mad hele weekenden, samt din egen arrangør-håndbog inkluderet i deltagelsesprisen.
 
Overnatning

Der kan overnattes i de lokaler workshoppen afholdes i.
Derudover er der mulighed for overnatning på hotel tæt på(for egen regning)

Med Venlig Hilsen
Nikolai Elmer

Tidspunkt
11-13 Januar 2013
Start fredag kl: 19,
slut søndag kl. 16

Adresse
Ungdomshuset Odense
Rottehullet og Solhvervs lokaler
Nørregade 60
5000 Odense C

Pris
50 kr.

Forplejning - Fredag
Fredag: 
Aftensmad

Forplejning - Lørdag
Morgenmad, frokost, aftensmad

Forplejning - Søndag
Morgenmad, middagsmad

Arrangør
Nikolai Elmer
Landsforeningen Bifrost

Vil du gerne lære at lave de fedeste live-scenarier? 
Kom til Bifrost Arrangørworkshop 1, 11.- 13.01.2013



KAMPAGNE OVERSIGT
RollEsPIl K A M PAG N E R  I  D A N M A R K

Location Organisation Kampagnenavn Tidspunkt   Aldersgruppe  Deltagere Hjemmeside  Kontaktmail   Kontaktperson
Bornholm (Rønne) Aria   Asteria   Hver søndag i lige uger Fra 8 år   ca. 20  www.rollespil-bornholm.dk rollespil-bornholm@hotmail.com Jesper F. Nielsen
Falster (Nykøbing F) LOFALI   LOFALI  Tredje weekend i hver måned Fra 15 år   Max. 100 www.lofali.weebly.com lofali@hotmail.com   Danny Diemer
Falster (Nykøbing F) ROG-Live  ROG-Live  Første søndag i hver måned Fra 10 år   50+  www.roglive.dk  nils@smidemann.dk   Nils Smidemann
Fyn (Davinde)  Husmandsstedet Gundia   Første lørdag i hver måned Fra 10 år   20-35  www.gundia.org  la_jensen@hotmail.com  Leif  A. Jensen
Fyn (Haarby)  Fantasiverden  Arnsted  Hver onsdag   Fra 11 år   ca. 100  www.fantasiverden.dk  info@fantasiverden.dk   Kate Kjær
Fyn (Haarby)  Fantasiverden  Trolderod  Første lørdag i hver måned 7 – 13 år   ca. 50  www.trolderod.dk  info@trolderod.dk   Jonas Kragegaard
Fyn (Odense)  Dragons Lair  Reya – Ezendo  2. sidste søndag hver måned Fra 10 år   180 – 350 www.reya.dk   odense@dragonslair.dk  Nikolai Elmer
Fyn (Odense)  Solhverv  Nomin Agarwaen Tredje lørdag i hver måned 15+ (yngre ok)  30-40  www.solhverv.org  nomin.agarwaen@gmail.com  Kristoffer Nyrup
Fyn (Svanninge) Faaborg Børnehus Stormbjergene  Første søndag i hver måned Fra 8 år   ca. 70  www.faaborg-bkh.dk  mygh-madsen@vip.cybercity.dk Anders Lindrup Madsen
Kbh. (Amager)  Rollespilsfabrikken JRK Amager Fælled Søndage i lige uger  8 – 13 år   50-100  www.junior-rollespil.dk renebpedersen3@gmail.com  Rene Bokær Pedersen
Kbh. (Bagsværd) GERF   GERF kampagnen Første lørdag i hver måned Fra 11 år   200-350 www.gerf.dk   kontakt@gerf.dk   Joachim Dittman
Kbh. (Ballerup) Hareskoven  Nordlenets Saga  Første søndag i hver måned Fra 13 år   ca. 150  www.nordlenet.dk  zasabina@hotmail.com  Marianne Bartholdy
Kbh. (Glostrup) Tempus Vivo  Vestlenets Saga Anden søndag i hver måned Fra 10 år   ca. 200  www.tempus-vivo.dk  tjaeger@ruc.dk   Troels Ejlerskov Jæger
Kbh. (Holte)  Helios   Helios Live  Fjerde lørdag i hver måned Fra 10 år   100-200 www.helioslive.dk  helioslive@gmail.com   Daniel Larsen
Kbh. (Holte)  Rollespilsfabrikken JRK Rude Skov  Lørdage i lige uger   8 – 15 år   150 – 200 www.junior-rollespil.dk claus.raasted@gmail.com  Claus Raasted
Kbh. (Valby)  VP/Zone2  VP-Live  Torsdag i ulige uger  10 – 16 år   80-120  www.vprollespil.weebly.com vp-@live.dk     Emil Kretzschmar
Midtjylland (Randers) Den Glemte Legion Skyggekrigene  Tredje søndag i hver måned Fra 12 år   30-100  www.denglemtelegion.dk  bestyrelsen@denglemtelegion.dk  Maya Andersen 
Midtjylland (Randers) Den Glemte Legion Mini-rol  Første lørdag i hver måned Under 14 år   10-60  www.denglemtelegion.dk  bestyrelsen@denglemtelegion.dk  Maya Andersen 
Midtjylland (Ribe) RIPEN   Stenmarken  20. aug – 17. sep – 8. okt Under 15 år   ca. 80  www.ripenliverollespil.dk ripen-bestyrelsen@ripenliverollespil.dk Bestyrelsen
Midtjylland (Silkeborg) Silkeborg LRF   Korsdalen  Tredje lørdag i hver måned Fra 10 år   40 – 60 www.korsdalen.dk  maja@albrekt.dk    Maja Albrekt
Midtjylland (Stilling) Urkrafterne  Shigar   Første lørdag i hver måned Fra 10 år   25-75  www.argana.dk  spillederne@argana.dk  Peter B. Pedersen
Midtjylland (Aarhus) Dragons Lair  Reya – Jetan  Sidste søndag i hver måned Fra 10 år   60 – 100 www.reya.dk   odense@dragonslair.dk  Nikolai Elmer
Midtjylland (Aarhus) Einherjerne  Første Søndag  Første søndag i hver måned Fra 11 år   100+  www.1sondag.dk   kaldmigkristian@hotmail.com  Kristian Østergaard
Nordjylland (Hobro) Østerskov Efterskole Fladlandssagaen Varierer (se hjemmesiden) Fra 11 år   100+  www.fladlandssagaen.dk morten@osterskov.dk   Morten K Tellefsen
Nordjylland (Thisted) ThyRF   Iritoss   Første lørdag i hver måned Fra 9 årca.    50  www.thyrf.dk/iritoss  iritoss@thyrf.dk   Tor Torp
Nordjylland (Tornby) TroA   Yxenskovens Hem. Tredje søndag i hver måned Fra 12 år   100+  www.yxenskoven.dk  yxenskoven@troa.dk   Claus Gajhede
Nordjylland (Aalborg) TroA   Sidste Søndag  Sidste søndag i hver måned Fra 8 år   175 – 250 www.troa.dk   sidstesoendag@troa.dk  Steffen Kanstrup
Sjælland (Haslev) Forest Wizards Forest Wizards Lørdage i lige uger   Fra 1. klasse   60-70  www.forestwizards.dk  danielbenjamin@gerf.dk  Daniel B B Clausen
Sjælland (Ringsted) Midtsjællands RF MRF faste kampagne Tredje lørdag i hver måned Fra 9 år   50+  www.mrf-live.dk  mrf.live@gmail.com   Hans-Jakob Christensen
Sjælland (Roskilde) Fanatic   Fanatic Live  Tredje søndag i hver måned Fra 8 år   150 - 200 www.live.fanatic.dk  info@fanatic.dk   Daniel Steinaa
Sjælland (Roskilde) RosLive  Ros Live  Anden lørdag i hver måned Fra 10 år   ca. 100  www.roslive.dk  raadet@roslive.dk   Nicoline B Olsson
Sjælland (Vemmelev) Gondalar  Gondalars Krone Sidste lørdag i hver måned Fra 8 år   50+  www.gondalar.dk  m.s.schultze@sol.dk    Bjarne Carlsen
Vestjylland (Kibæk) RF Giants  Giants Rollespil Varierer (se hjemmesiden) Fra 12 år   Fra 30  www.giants-rollespil.dk henrik@fomsgaard.dk   Henrik Fomsgaard
Vestjylland (Tarm) Ølgod RF  Kanevala Krønikerne Tredje søndag i hver måned Fra 13 år,   50-80  www.oelgodrollespil.dk dennis@oelgodrollespil.dk,  Dennis Mejsedal
Østjylland (Knebel) Legendernes Budbringere Legendernes Budbringere Anden lørdag i hver måned Fra 11 år,   30-70  legendernes-budbringere.dk bestyrelsen.lb@gmail.com  Mette Kirk

Få det komplette overblik over landets kampagner i 
ROLLE|SPIL! Hvor, hvornår, hvem og hvor mange.

Og mangler DIN kampagne, på listen, så skriv til os!
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følJEToN V I  S I G E R  F A RV E L  O G  V E L KO M M E N  T I L  S I M O N E

et var en begivenhedsfuld og 
lærerig dag, da jeg sammen 
med mine to følgesvende Emi-
ly og Regine kastede mig ud i 
live rollespil for første gange. 

Forinden havde vi ikke meget kendskab til 
spillereglerne, og det kendskab, som vi troede, 
vi havde, kom os kun tvivlsomt til gode.

Men faktisk kunne det have gået meget 
værre (det skulle man ellers ikke tro). Min før-
ste indskydelse var nemlig at klæde mig ud 
som mit Star Wars-idol Darth Vader. Ja, jeg 
ved ikke, hvad mine forestillinger om rollespil 
dengang var, men efter nærmere research af 
Warhammer-verdenen, droppede jeg atter 
dén tanke, hvilket nok var meget heldigt, når 
man tænker på hvor meget ravage grøn an-
sigtsmaling kunne skabe. Vi mente ellers 
nok, at vi var dækket ind, da vi med farvede 
ansigter, skumgummiøkser og navne som 
Dirt Rider, Little Mud Slayer og Green Mist 
begav os af sted til rollespil for første gang. 
Little did we know. 

I stedet for den stolte entré, som vi i vores (i 
mere end én forstand) grønne knolde havde 
forestillet os, blev vi bedt  om at vaske farven 

af igen, - vi var åbenbart for små til at agere 
som orker, - og vi blev pludseligt bevidste om 
betydningen af en fugtighedsbase under an-
sigtsmaling!

Fandt vi efterfølgende ud af, at det er 
mindst lige så svært at finde venner i Nibel-
heim som i det virkelige liv? – Tjek. Og formå-
ede vi at få os selv omringet af halvtreds bar-
bariske børn? - Tjek. Erfarede vi, at der trods 
alt alligevel findes storhjertede mennesker i 
Nibelheim, og endte vores dag alligevel med 
en sejr? - You bet! Og forlod vi spillet med 
æren i behold? – Pas.

Skabsrollespillere til hobe
Som blogger har jeg delt mange beretninger 
fra mit liv, men ingen høstede så mangfoldige 
reaktioner som rollespillet! Ja, I garvede rol-
lespillere har nok fået jer et billigt grin, og 
derudover modtog jeg en hel del rysten-på-
hovedet - Dét at være rollespiller, har jo altid 
været genstand for en masse fordomme, men 
skal sandheden frem, så er det nok alligevel 
de færreste, der ved, hvad det egentlig handler 
om, hvis de ikke selv har prøvet det.

Derfor var de reaktioner særligt interes-

D

Velkommen i   klubben
I over et år har vi fulgt Simone, Emily og Regines besøg i 
rollespillets verden. Der har været skuffelser, forundring, 
opture, mere forundring og en hel del grundangst, og her 
fortæller Simone out of character om mødet
Af Simone Ejstrup

EVENTYRET E N  T R AG I S K  F Ø L J E T O N  O M  R O L L E S P I L L E R E

EN FØLJTETON I TEKST OG BILLEDER

I dette og de næste 5 numre af 
ROLLE|SPIL kan du følge Simone 
Ejstrup og hendes to veninder på deres 
færd ind i fantasien og latex-våbnenes 
verden – og det er både hylende morsomt, 
enormt lærerigt og til tider også lidt 
pinligt. Så læn dig tilbage og læs historien 
om de tre heltinder Little Mud Slayer, 
Dirt Rider og Green Mist!
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i rollespillere er gode til at føle, 
at verden er ond ved os. Lige 
siden de første danske rolle-
spillere begyndte at rulle ter-
ninger og slå hinanden med 

(u)polstrede køller har vi været gode til at føle 
os misforståede og latterliggjorte. Men nogle 
gange er vi ikke alt for gode til at tage imod 
nye selv, og selvom viljen tit er der, så er vi 
nogle gange så hjemmevante med alle vores 
sære skikke, normer og uskrevne regler, at vi 
glemmer hvor uigennemskueligt rollespil 
kan virke på udefrakommende. 

At se os selv udefra
Heldigvis bliver vi en gang imellem mindet 
om, at vi har godt af at kigge os selv i spejlet og 
grine lidt af os selv – for ligegyldigt hvordan vi 
vender og drejer det, så er Rollespilsdanmark  
al sin tolerance og varme til trods et sted med 
sære regler, bizarre traditioner og en enorm 
indspisthed. Det fik tre unge kvinder at føle i 
slutningen af 2011, da de besøgte en dansk rol-

lespilskampagne og hurtigt kom på dybt 
vand. Den ene af dem var bloggeren Simone 
Ejstrup, som har været så venlig at lade os 
låne hendes fantastiske historie fra mødet 
med rollespillet.

På jagt efter det  
episke eventyr

Tre piger på en til tider sørgerlig og ynkelig, men alligevel altid opløftende 
jagt efter det ægte eventyr i en til tider hård og realistisk verden
Af Claus Raasted

V

Simone før 
mødet med 
rollespil

Simone efter 
en dag med 
rollespil

Fra ROLLE|SPIL #11, hvor vi for lang tid siden 
mødte de tre gæve eventyrer i det første afsnit af  
føljetonen, som nu er slut. 

sante, som kom fra folk, der bedyrede, at de 
aldrig selv ville sætte en fod i Nibelheim, men 
som alligevel ikke kunne skjule en vis nysger-
righed. Ja, jeg har luret jer, I er en hel del 
skabsrollespillere derude! 

You don’t have to be mad ...
Så sig mig, hvad er det, I er bange for? At I 
overmandes, bindes fast til en stamme og på-
duttes diverse omvendelsesritualer indtil  
Warhammerverdenen forekommer jer mere 
virkelig end den virkelige verden? - Denne 
frygt kan jeg måske godt forstå, for selvom det 
nok ikke helt er sådan, det kommer til at fore-
gå, så skal man ikke undervurdere, at rolle-
spilsentusiasmen smitter som en forårsinflu-
enza, og når skidtet først er under huden, så 
er det ikke til at slippe af med igen. Ja, og før 
man ved af det, bruger man sine torsdag aft-
ner på at sy middelalderkostumer og indleder 
enhver konfrontation med kæresten med: 
”Jeg kommer med fred, men...”

Hvis skaden allerede er sket, og du har 
overgivet dig til rollespillet, så foreslår jeg, at 
du lynhurtigt finder nogle nye og mere forstå-
ende venner i rollespilsmiljøet. For alle andre 
vil helt sikkert mene, at du er tosset (men også 
en lille smule vild, fordi du tør!).

Og så siger jeg ellers ”Velkommen i klub-
ben!” for personligt glæder jeg mig til nye og 
forhåbentligt lige så vanvittige oplevelser. Jeg 
hører, at I kører sci-fi tema i Odense? - Men 
denne gang ved jeg, at jeg nok skal vente et 
par gange, før jeg tropper op som selveste 
Darth Vader! - Wow, kunne I lige se det for 
jer?
 

eg sætter mig op i sengen og gni-
der knoerne rundt i øjnene. Klok-
ken er kvart over syv, og jeg har 
kun lagt en tvivlsom mængde af 
søvn bag mig, som flere gange er 

blevet afbrudt af Emilys forsøg på at overtage 
herredømmet over dynen. Aftenen forinden 
er blevet brugt på at sy kostumer og forvandle 
en skumplade-madras til tre kampvåben (to 
økser og en emballeret fluesmækker!) – Basa-
le forberedelser, når man sådan kaster sig 
ud The Real World of Warcraft - I dag skal vi 
spille rollespil!
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Personligt har jeg aldrig spillet WOW, og 
det er mange år siden, at jeg læste Ringenes 
Herre (det er noget med elvere og orker, 
right?) - Derfor er optakten også blevet brugt 
på at nærlæse et fyrre siders langt regelsæt, 
som jeg har printet ud fra rollespilsforenin-
gens hjemmeside. Og her kan jeg godt afsløre: 
Rollespil er IKKE for dummies – Er I klar 
over hvor mange ting, man skal sætte sig ind 
i? Eksempelvis må man hverken gå til angreb 
på hovedet eller skridtet (øv), og man kan kun 
købe mad for penge, som man har tjent i spil-
let og ikke for sine danske kroner eller ører 

Første del:
VI SPILLER ...

EVENTYRETÉ N  F A N TA S T I S K  R E J S E  I  F A N TA S I E N S  B L A  B L A  B L A

Hvor Little Mud Slayer, Dirt Rider og Green Mist (aka  
Simone, Regine og Emily) lærer en ting eller to om, hvor-
dan orkere og elverfolk ser ud og hvor nemt grøn ansigts-
maling i grunden kan vaskes af   Af Simone Ejstrup

ROLLESPIL!
(det er dog tilladt at stjæle, så længe man er 
afklaret med konsekvenserne!) - desuden skal 
al seksuel omgang foregives med nakkemas-
sage(?!) - Så fik vi også lige dét på plads.

Ægte orkfarvet
Vores færdige kostumer ligger nydeligt sam-
menlagt på gulvet og venter på at blive påført 
sammen med en bøtte grøn ansigtsmaling, 
som jeg købte i Legekæden til dagens formål 
(der var et billede af en ork-lignende skabning 
med skæve tænder på emballagen, så jeg an-
tog, at sådan noget stads formentlig var almen 
brug i rollespilsverdenen). Oh yes! Al træthed 
er overvundet, og jeg er på alle mulige måder 
klar til at indtage slagmarken!

”Vågn op, vi skal til rollespil!” Jeg hamrer 
løs på dynen med min skumgummiøkse, så 
Regine og Emily modvilligt rører på sig. 
”Come on! Vi skal køre om en time, og vi skal 

Desværre var den 
barske mand ved 
Check-In ikke 
imponeret af  orkerne

ROLLESPIL!
J

gøR IKKE soM os!

Jeg har siden mit første rollespil sammensat et 
par gode råd til andre førstegangsrollespillere. 
Her er hvad du i hvert fald ikke skal gøre (med 
andre ord: Lad være med at gøre som os): 
 
•  Undgå orkelignende udklædninger indtil du er 

mere bekendt med spillereglerne.
•  Hvis du insisterer på ansigtsmaling, så glem for 

guds skyld ikke vaselinen nedenunder!
•  Hold igen med alt for kreative navne som Little 

Mud Slayer osv. De fleste rollespillere har mere 
sandsynlige navne.

•  Lad være med at prøve at skjule, at du er 
førstegangspiller (de andre regner det 
temmelig sikkert ud alligevel).

Hvis du har lyst til at læse flere af Simones 
fortællinger, så kan du følge hende på bloggen 

urbansind.com
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RollEsPIl V E J E N  T I L  G O D T  R O L L E S P I L

At være en god rollespiller er 
ikke let. Der er mange forskel-
lige ting man skal tænke på og 
de er ikke alle lige lette at have 
med at gøre.

Man skal lave sig et flot ko-
stume og flot udstyr. Man skal 
være en god skuespiller og 
kunne projicere både følelser 
og meninger til andre spillere 
og man skal gøre det som sin 
rolle, uden at være sig selv - 
men hvor man stadig er tro-
værdig i sit udtryk. Man skal 
tænke over sin statur, sine be-
vægelser og sin talemåde. 
Man skal tænke over sin ka-
rakters status i forhold til de 
andre karakterer og meget, 
meget mere.

For at gøre det hele mere 
overskueligt, vil jeg dele den-
ne artikel op i fire punkter:

1.   Spillerforberedelse - hvad 
kan man gøre hjemmefra.

2.  At gå “in-character” - hvor-
dan kommer man ind i sin 
rolle.

3.  At spille det samme spil - 
hvordan sørger du for at 
spille på samme måde som 
de andre spillere så der ikke 
er inkonsistens i stilen på 
scenariet.

4.  At spille med de andre, ikke 
mod dem - denne del af ar-
tiklen er ikke for hardcore 
indlevelsesspillere, men for 
alle andre spillere er der 
gode råd at hente.

 
1. Spillerforberedelse
Der er flere forskellige ting 
man skal tænke på inden man 
tager til et scenarie og spiller 

sin rolle/karakter. Først og frem-
mest skal man selvfølgelig sætte 
sig ind i det materiale man har 
fået og sætte sig ind i sin karak-
ter. Hvis man ikke har fået en 
prægenereret rolle, skal man 
først skrive sin rolle og her er der 
også et par ting der gør sig gæl-
dende:

Vælg en rolle du rent faktisk 
kan spille. Hvis du er spinkelt 
bygget og dårlig til at slås, skal 
du ikke spille professionel kri-
ger; hvis du ikke har talegaverne 
i orden skal du ikke spille advo-
kat; hvis du er 2 m. og 10 skal du 
ikke spille dværg, etc.

Tænk over hvilken plads din 
rolle har i scenariet, og om du 
rent faktisk kan udfylde denne 
plads - hvis ikke du er meget 
selvsikker er det en dårlig idé at 
spille en meget autoritær rolle; 
hvis du ikke bryder dig om at 
være intim med fremmede skal 
du ikke spille luder, etc.

Sørg for at give dig selv mindst 
en begrænsning eller et karak-
tertræk der er markant forskel-
ligt fra dig selv, det vil gøre det 
lettere for dig selv at føle at du er 
“in-game” og det vil gøre det let-
tere for dem som kender dig at 
se at du rent faktisk spiller rolle-
spil og ikke er “off-game”.

Tjek på de 5 spørgsmål
Dette er de mest basalt vigtige 

punkter for ens rolle. Hvis rollen 
er prægenereret er det ikke sik-
kert at disse punkter er opfyldte 
- så må man bare gøre sit bedste 
for at fylde rollen ud, alligevel. 
Efter man er kommet så langt, 
er der nogle andre ting man kan 
gøre for at forberede sig på at 

spille sin rolle. Her følger 5 spørgsmål man 
kan stille sig selv, angående sin rolle, for at 
lære den bedre at kende og derved blive bedre 
til at spille den. Disse spørgsmål er taget fra 
en artikel jeg har skrevet sammen med Line 
Thorup, som er at finde i Sabbat nr. 2. 
De 5 spørgsmål er:
 
1. Hvordan er din rolles ydre fremtoning?
2. Hvad er rollens personlige træk?
3. Hvad er din rolles bevæggrunde?
4. Hvordan er din rolles livssyn?
5.  Hvor ligger din rolles grænser og begræns-

ninger?
 
Hvordan er din rolles ydre fremtoning?
Det er svært i live rollespil, hvor vi mere eller 
mindre altid er hvad vi ligner, at ændre ret 
meget på sin ydre fremtoning. Der er selvføl-
gelig de åbenlyse ting - såsom at tale med ac-
cent, at have et højere eller dybere stemmele-
je, at halte, at have ar, etc.

Derefter er der nogle mindre åbenlyse, 

men ofte givende karaktertræk man kan 
overveje - såsom at gå eller stå på en anderle-
des måde, altid at røre ved sit hår eller sit 
skæg når man taler med nogen, etc.

Disse ting kan synes at være småting, men 
selv om andre ikke skulle lægge mærke til 
dem (hvad vel heller ikke er meningen, da de 
bare er en del af rollen) så hjælper de dig med 
at føle at du er in-game og at du ikke længere 
er dig selv - og det kan være meget vigtigt. 

Hvad er rollens personlige træk?
Tænk over banale ting som, hvilken slags mu-
sik kan jeg lide, hvad er min ynglingsspise, 
hvilke idoler har jeg, hvilken type kæreste fal-
der jeg for, yndlingsforfatter og -film, små ri-
tualer i hverdagen, vaner, etc.
 
Hvad er din rolles bevæggrunde?
Det er vigtigt at tænke over hvorfor din rolle 
er som den er og hvorfor du gør som du gør. 
Hvis din rolle f.eks. er forskræmt og lukket, 
men konstant gør opmærksom på sig selv, på 

forskellige måder, kan der være flere grunde 
til dette. Det kan være du har personlige pro-
blemer som du ikke selv kan tackle og dit 
krav på opmærksomhed kan være et råb om 
hjælp - måske svæver du på selvmordets rand. 
Det kan også være noget nyere, som et ulyk-
keligt parforhold eller at en fra din nærmeste 
familie er død for nylig, eller noget helt fjerde.

Hvordan er din rolles livssyn?
Er du livsglad, filosofisk, romantisk, melan-
kolsk, manisk, etc. ?

Din rolles livssyn skal naturligvis hænge 
sammen med din baggrundshistorie, og ind-
arbejdes i den.

Du skal også gøre dig overvejelser omkring 
din rolles tro, religion, etik og moral. Hvis du 
er religiøs, er du så fanatisk eller bare små-
troende og er du kristen, muslim, buddhist, 
eller andet? Tror du på andet end religion - 
spøgelser, magi, varulve, det okkulte, etc. 
Er du etisk og moralsk bevidst? Har du tænkt 
over konsekvenserne ved at tage et andet 

To be or not to be ... 
... en god rollespiller

Nogle ting har ændret sig i løbet af de sidste ti år. Andre har 
ikke. Jonas Hedegaards artikel fra 2003 henvender sig især til 
nye spillere og er ikke stilet imod folk der skriver karakterer 
for andre, men mere mod de som skaber deres egen karakter. 
Og den er ligeså god idag som den var dengang.
Af Jonas Hedegaard
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menneskes liv? Er du typen der tyer til vold i 
en presset situation eller taler du dig ud af tin-
gene? Er du filosofisk? Tænker du meget over 
dine handlinger eller springer du som regel 
bare ud i det?
 
Din rolles grænser og begrænsninger?
Der er mange former for grænser man skal 
tænke over - der er de moralske, etiske og reli-
giøse jeg nævnte før, der er grænser for intimi-
tet, grænser for stress og ansvar, grænser for 
anvendelsen af vold, etc.

Der er desuden et “meta-aspekt” i at lave 
sin rolles begrænsninger, da det kan være 
smart at ligge nogle begrænsninger på rollen, 
der gør at den er forskellig fra dig selv. Det 
kan være alt fra at du ikke tør snakke med 
fremmede, til at du ingen grænser har overho-
vedet og nærmest er psykopat, hvor du bare 
gør alt hvad der lige falder dig ind, uden at du 
tænker nærmere over det - så længe det er en 
markant forskel mellem rollen og dig selv. 

RollEsPIl V E J E N  T I L  G O D T  R O L L E S P I L

Hvis rollen kommer til at ligne dig selv for 
meget, kan det ende med at du slet ikke spil-
ler rollespil, men bare fjoller rundt i noget 
mærkeligt tøj…
 
Min/Max situationer
Når du så har tænkt nærmere over din rolle 
og dens sindsstemning, dens moral og dens 
grænser, dens baggrund og bevæggrunde - er 
det en god idé at udtænke nogle mulige situa-
tioner. Det kan være situationer du regner 
med man kan komme ud for under scenariet 
eller nogen du har været udsat for til tidligere 
scenarier, hvor du spillede en anden rolle. 
Herefter bør du tænke over hvordan din nu-
værende rolle vil forholde sig til disse situatio-
ner, hvis de skulle opstå.

Det er en god idé at tænke disse situationer 
igennem efter min/max metoden. Det går ud 
på at du finder en situation hvor alting er som 
det plejer (min) og tænker over hvordan din 
rolle har det og opfører sig i den situation. 

Derefter udtænker du nogle ekstreme situati-
oner, hvor intet er som det plejer (max). Hvor-
dan vil du opføre dig i de forskellige situatio-
ner? Vil din rolle opføre sig almindeligt? Være 
kold og beregnende? Vil du gå amok? Gå i 
panik? Blive følelsesladet? Bange? Vred? Vil 
der komme skjulte ting frem fra din person-
lighed? En forsagt person kan f.eks. under 
vanskelige og ekstreme forhold pludseligt 
vise lederkvaliteter og nerver af stål.
 
Status
Til sidst bør du tænke over din rolles status. 
Hvilken status mener du selv du har? Er du 
konge, har du jo nok den højeste status der er 
at finde, med mindre der står i dit baggrunds-
materiale at ypperstepræsten skræmmer og 
intimiderer dig, eller noget andet i den stil. 
Hvis du er tigger, har du nok en meget lav sta-
tus, med mindre du har en fast overbevisning 
om, at alle i bund og grund er lige gode, og at 
alle skal behandles med værdighed, eller no-

get lignende. Derefter bør du tænke over din 
status i forhold til folk der har lavere status 
end dig, folk der har samme status som dig og 
folk der har højere status end dig. Hvordan 
opfører du dig overfor dem? Er du altid rar og 
imødekommende mod andre? Er du arro-
gant? Er du en rygklapper? Etc.
 
2. At Gå In-Character
Det at gå in-character - det vil sige at gå fra at 
være sig selv til at være sin rolle - er bestemt 
ikke lige nemt. Selv om man har gjort et godt 
forarbejde hjemmefra og virkelig er klar til at 
spille sin rolle, kan der være et utal af ting der 
kommer i vejen for at man går in-character. 
På vej til scenariet kan der være venner der 
tager af sted sammen med en, der kan være 
folk man kender når man ankommer til sce-
nariet, der kan være bøvl med check-in, din 
betaling eller andre problemer der udskyder 
scenariets start. Og så pludselig er scenariet i 
gang og man skal være in-character. Man si-

ger jo: “First impressions last”, så det er vig-
tigt at man spiller sin rolle overbevisende lige 
fra starten af scenariet af.

Jeg er sikker på at der er mange forskellige 
måder man kan gå in-game på - jeg kender 
med sikkerhed ikke dem alle - og hvordan 
man præcist gør, er ikke vigtigt. Det vigtige er 
at man gør det og at man har gjort sig tanker 
om det hjemmefra, inden man står i situatio-
nen.

Jeg plejer selv at begynde at gå in-game da-
gen inden scenariet, måske lidt inden jeg skal 
i seng. Jeg tænker over min karakter, opfri-
sker de vigtige ting, begynder at gå, stå og tale 
som min karakter og øver nogle få sætninger, 
samtaler og situationer igennem. Dagen hvor-
på scenariet starter, er relativt ofte en almin-
delig arbejdsdag, hvor scenariet starter om 
aftenen. Derfor børe man, når arbejdsdagen 
er ved at være ovre, straks begynde at forbe-
rede sig på sin rolle. Det betyder at man skal 
have pakket sin baggage og sit udstyr dagen 

inden og i det hele taget have gjort alt klart. Så 
kan man tage direkte fra sit arbejde, hen og 
hente sine ting og derfra videre til scenariet. 
Hvis man gør det sammen med nogle venner, 
er det svært at forberede sig på at gå in-cha-
racter imens, med mindre alle er klar på det - 
men hvis man gør det alene kan man sagtens 
gøre det.

Man gør derfor ligesom dagen før, bare på 
vejen der hen. Hvis der kun er fremmede 
mennesker omkring dig, så ved de ikke hvor-
dan du opfører dig normalt og så kan du sag-
tens spille din rolle overfor dem. Når du køber 
billet i bussen, når du sidder i toget, når du går 
på gaden - alt sammen på vej til scenariet - så 
vær din rolle og tænk som din rolle skal tæn-
ke. Lad være med at tænke på hvor sjovt/ke-
deligt det bliver til scenariet, hvor mange plot 
du skal løse, hvor mange du kender der duk-
ker op, etc. Tænk som din rolle, på din rolles 
baggrund og situationerne omkring dig - så 
går du automatisk lige så stille in-character.

“Pludselig er scenariet i 
gang og man skal være  

in-character. Man siger jo: 
’First impressions last’, så 

det er vigtigt at man spiller 
sin rolle overbevisende lige 
fra starten af scenariet af.”
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3. At spille det samme spil.
Til et scenarie - ligegyldigt hvilken type eller 
stil - er det altid en fordel hvis spillerne er 
konsistente med scenariet og de andre spille-
re. Der er ikke noget mere ødelæggende for et 
scenarie og for spillernes oplevelser end når 
tingene ikke passer sammen. At spille bong-
spil til et horror-scenarie, at spille action-spil 
eller plot-jagt til et intrigescenarie - disse ting 
og mange flere kan seriøst ødelægge et scena-
rie.

Hvordan undgår man så det?
Det er faktisk meget simpelt - man sætter sig 
rigtigt godt ind i det tilsendte materiale om-
kring scenariet. Hvis ikke de informationer 
fremgår klart nok af det materiale - så kontak-
ter man arrangørerne, og spørger dem om sce-
nariets stil og type, og hvordan man selv bør 
spille. Hvis ikke arrangørerne har et klart over-
blik over hvordan scenariets stil er og hvordan 
spillerne bør spille, bør man udspørge dem no-
get mere og derefter tage en personlig beslut-
ning, om hvordan man vil spille - og så være 
konsekvent igennem resten af scenariet.

Det at være konsekvent med sin karakter og 
sin spillestil igennem hele scenariet er i det 
hele taget vigtigt - selv om scenariet virker 
kedeligt eller tåbeligt, vil jeg stærkt fraråde 
folk at ændre på deres karakterer eller spil-
lemåde, bare for at underholde sig selv eller 
“skabe action” - snak hellere med arrangø-
rerne først. 

Det er fuldstændigt umuligt for den enkelte 
spiller at overskue hele scenariet og vide hvad 
der foregår imellem de andre spillere eller 
snart vil foregå - derfor kan man let komme 
til at ødelægge scenariet for en masse menne-
sker ved at foretage sig uovervejede handlin-
ger.

En rigtigt god model for spillestil og genre 
er “The Threeway Model” som er beskrevet i 
Knudebogen ‘03 eller kan findes på nettet. 
Den opdeler spillere i Gamists, Dramatists 
og Simulationists / Immersionists. Alle ar-
rangører bør gøre sig bekendte med denne 
model og den er et godt, nemt og simpelt 
værktøj at bruge for en spiller til at sætte sig 
ind i sin egen stil.
 
 

4. At spille med de andre - ikke mod dem.
Dette er det sidste punkt og kan være særde-
les vigtigt. Det har ikke noget som helst at 
gøre med at spille sin rolle godt, at være god til 
at leve sig ind i sin rolle eller noget i den stil. 
Det har faktisk at gøre med det stik modsatte 
- at huske at forholde sig til virkeligheden og 
at kunne gå på kompromis med sin rolle. Det-
te er det modsatte af hvad en hver god indle-
velsesspiller (immersionist / simulationist) 
vil prædike, men for en Gamist eller Drama-
tist er der vigtige oplysninger at forholde sig 
til her.

Det at spille med de andre og ikke mod 
dem, går i al sin enkelthed ud på at man hu-
sker på tre ting:

“selv om sce-
nariet virker 
kedeligt eller 
tåbeligt, vil jeg 
stærkt fraråde 
folk at ændre på 
deres karakte-
rer eller spille-
måde, bare for at 
underholde sig 
selv eller skabe 
action.”

1. Til et live scenarie er ALLE spillerne ho-
vedpersoner og INGEN er vigtigere end de 
andre - INGEN! Alle skal have det sjovt og 
man skal nødigt have det sjovt på bekostning 
af andre.

2. At der bag de roller og karakterer du møder 
til et scenarie gemmer sig rigtige levende 
mennesker som skal spise, ånde, holde sig 
varme, etc. Det betyder at du bliver nød til at 
tænke lidt ud over scenariets simulerede vir-
kelighed og også tænke på den “virkelige vir-
kelighed” - hvis du f.eks. er tyv, behøver du 
derfor ikke at stjæle al maden og alle sovetæp-
perne fra en familie - da det seriøst vil øde-
lægge spillet for dem.

3. At det at spil-
le live rollespil 
ikke går ud på 
at vinde - det 
går ud på at 
have det sjovt 
og få et godt sce-
narie ud af det 
imens. Derfor 
kan det ofte 
være en god idé 
at gå på kom-
promis med sin 
rolle, for at give 
andre en chan-
ce eller for at 
skabe noget spil 
for andre.

Til sidst vil jeg sige at det er forfærdeligt nemt 
at ødelægge et scenarie. Vi er umådeligt hel-
dige at de fleste mennesker er så fornuftige, at 
det sjældent sker i et større omfang.
 
Spillet kan ødelægges på to måder: 
Aktivt og passivt
Ved at aktivt ødelægge spillet, mener jeg at 
man ved sine handlinger, hæmmer andres 
handlinger så meget at de bliver overflødige 
eller at man helt fjerner dem fra spillet. Det 
kan være ved at slå dem ihjel, ved at give 
dem et falsk spor, der gør at de tager toget til 
Malmö, ved at smide dem i fængsel i 12 ti-
mer, etc. - alt sammen noget der ødelægger 
spillet for den, eller de, involverede.

Ved at passivt ødelægge spillet, mener 
jeg, at man ved ikke at foretage sig noget, 
ødelægger spillet for andre. Det kan være at 
en spiller fra start har fået en diskette, som 
hans rolle ved at alle andre i hele spillet vil 
have fat i, men i stedet for at presse prisen 
op på disketten eller give den videre til en 
allieret, tænker han: “Fedt! Den beholder 
jeg da bare, så vil jeg se hvor længe jeg kan 
holde fast på den…” og når scenariet så slut-
ter, tænker idioten: “Yes! Jeg vandt! Ingen 
fik min diskette!” Og på grund af ham, er 
halvdelen af plottet ikke blevet sat i værk.
 
Tak for denne gang. Jeg håber at I har lært 
noget :) Kommentarer modtages gerne 
på opusderwalt@hotmail.com - og ellers på 
den debat som er knyttet til artiklen. 

“Det kan være at en spiller fra 
start har fået en diskette, som 
hans rolle ved at alle andre i 
hele spillet vil have fat i, men i 
stedet for at presse prisen op 
på disketten eller give den vi-
dere til en allieret, tænker han: 
Fedt! Den beholder jeg da bare!”
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Dag 0 (Fredag) 
Langt ud på natten: På en unavngiven 
café, i gode venner og uvenners lag, er 
liverollespil midtpunktet for diskus-
sionen. Du har naturligvis en masse gode 
synspunkter og ideer, som du overmåde 
velvilligt presser de øvrige på. Du er 
netop ved at fortælle om, at der var alt 
for lidt mad til det sidste scenarie - og 
alt for få sovepladser til NPC'erne, da 
den blonde pige ved siden af dig kigger 
op og spørger: - Hvorfor arrangerer du så 
ikke selv et scenarie? 
Efter halvandet sekunds lange overvejel-
ser svarer du: 
- Det har jeg fandensvinemig også tænkt 
mig at gøre! 
Efter dit pludselige udbrud fortsætter du 
resten af aftenen med at fortælle om dit 
nye scenarie; Gudernes Fald, og mange af 
de tilstedeværende indvilger i at hjælpe 
til med scenariet.  
Du skriver en del noter med en lånt 
læbestift på en serviet.

Arrangørens dagbog

Dag 1 (Lørdag) 
Alt for tidligt: Du vækkes af telefonen. 
En lidt yngre bekendt fortæller, at han 
har en fed ide til den NPC’rolle, han 
skal spille til Gudernes Fald. Du mumler 
noget uhørligt, lægger røret på, og over-
vejer et stykke tid hvorfor der ligger en 
bunke servietter med læbestift på på dit 
gulv.  
Efter flere telefonopkald lykkes det dig, 
at rekonstruere forrige aftens begiven-
heder, og samle en lille stab af velvil-
lige medhjælpere. En af dine nære venner 
tilbyder sig som medarrangør. 
Resten af dagen bruger du på at tyde de 
ideer, du har nedfældet på servietterne.

Dag 8 (Lørdag) 

Eftermiddag: Du sam
ler din arbejdsgrup

pe 

af hjælpere, og udd
eler opgaver til de

 

fleste. Din medarra
ngør kan ikke komme

, 

da hans moster hold
er fødselsdagsfest.

 

 
Dag 9-42 

Arbejder på tilmeld
ingshæftet og skriv

er 

flere ideer ned. 

 
Dag 43 (Lørdag) 

Ringer og skriver r
undt til forskellig

e 

skovfogeder for at 
finde en skov. Efte

r 

mange timers snak o
m personlighedsud-

vikling og respekt 
for naturen, lykkes

 

det. 
 
Dag 44 (Søndag) 

Aften: Det ringer p
å døren. Udenfor st

år 

en ung kvinde. Det 
går op for dig, at 

det 

er din kæreste, som
 du ikke har set så

 

meget til på det si
dste. Du giver hend

e 

en bunke prints af 
tilmeldingshæftet o

g 

forskellige regler,
 som du beder hende

 

læse korrektur på. 
Hun himler med øjne

ne 

og accepterer. 

Dag 45 (Mandag)  

Tilmeldingen går i 
trykken. Finder eft

er 

trykningen ud af, a
t den trykte folder

 

er en gammel versio
n, med indtil flere

 

pinlige trykfejl. S
kriver lidt om munk

e-

ordenen Zahars disc
iple.

Dag 46-62 
Ringer til folk, og nøder dem til at 
spille forskellige NPC- og hovedroller. 
 
Dag 63 (Fredag) 
Formiddag: Bestemmer dig for at invitere 
din kæreste på middag. Hun har virket 
lidt fraværende på det sidste (de få 
gange du har set hende).  
Eftermiddag: Du bliver stoppet ud for 
supermarkedet af en ung spiller. Han 
fortæller længe om den elverrolle han 
gerne vil spille. Du forklarer, at Ero-
dias elvere er meget anderledes. Da du 
kommer hjem er isen smeltet. 
Aften: Efter at have talt i telefon i 
fire timer med forskellige folk, der har 
spørgsmål om scenariet, finder du din 
kæreste sovende på sofaen. Hun har druk-
ket resten af vinen alene. Du sætter dig 
ved computeren og skriver et par sider om 
Dyssetrolde i Erodia.

Dag 64 (Lørdag) 
Alle spejderhytterne i skoven er udle-
jet under scenariet. Du ringer til sko-
vfogeden og får allernådigst lov til at 
flytte scenariet en uge. Dette betyder 
dog, at du ikke må bruge hele skoven. 
 
Dag 65 (Søndag) 
Du bruger døgnet på at ringe og skrive 
til alle, at scenariet er flyttet en uge.

Dag 77 (Fredag)  
Eftermiddag: Det viser sig, at den spej-
derhytte du har lejet, ligger i en del af 
skoven du ikke må benytte under spillet.  
Nat: Bliver vækket af en pige, der und-
skylder og forklarer, at hun ringer for 
at høre noget om Erodias riddere.

Dag 78 (Lørdag) 
Formiddag: Deadline for tilmelding. Du 
har kun fået fjorten, og forbereder dig 
på at aflyse scenariet mandag. Du falder 
i søvn og sover til næste dag.

Dag 79 (Søndag) 
Bruger dagen på at overveje hvad der vil 
give mindst besvær; at aflyse scenariet 
eller at skaffe 150 spillere. 

 
Dag 66-73 
Arbejder på regler og spillernes roll

er. 

 
Dag 74 (Tirsdag) 

Modtager første tilmelding. Du bliver
 så 

glad, at du skriver ti sider om helte
n Jo-

ran.

Dag 75 (Onsdag) 

Overhører to spillere tale om Guderne
s 

Fald. De beskriver det som: 

‘...kedeligt, dyrt, skrevet af en ana
lfabet 

og sikkert dårligt arrangeret.’ 

Dag 76 (Torsdag) 

Beder en ven og medarrangører, der ik
ke har 

gjort noget af det han lovede, om at 
skride 

til helvede og blive der. 

En sand beretning om at skrive et scenarie 
fra dag 0 til dag 100
Af Hans Peter Spang Hartsteen
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Dag 80 (Mandag) 
Morgen: Dørklokken vækker dig. Et storsmilende postbud afleverer en stor bunke tilmeldinger.  
Eftermiddag: En indflydelsesrig, om end smådum, spiller tilmelder sig selv og 25 andre, som ‘Chaoslord m. følge.’ Efter en lang telefonsamtale indvilger han surt i, at forsøge at overtale de andre til at spille kongens hær. Aften: Du indser, at det her bliver svært, og ringer til din tidligere ven og medarrangør. Efter at have tigget og bedt længe, får du ham endelig overtalt til at hjælpe dig. 

 
Dag 81-84 
Morgen: Du melder dig syg på arbejdet og bruger fire dage foran skærmen på at skrive tilmeldinger ind i en database. Du drikker en kande kaffe hver tredje time.

Dag 85 (Lørdag) 
Den ansvarlige for magisystemet ringer og fortæller, at hun bliver nødt til at opgive scenariet, da hun er blevet invi-teret på ferie til Grand Canaria af sin nye, rige kæreste. Hun fortæller dog, at hun har gjort sit arbejde færdigt. Du tager forbi hende for at hente hen-des værk: Fire A4 sider med kaffepletter og en side noter med ulæselig skrift. Du går i Brugsen og køber fem pakker kaffe.

Dag 86 (Søndag) 
Eftermiddag: Undrer dig over hvad notes-
iden handler om. Smider den ud. Bestemmer 
dig for at sove hele natten. 
Nat: Vågner og kommer i tanke om hvad 
notesiden var. Det var siden du havde 
skrevet om intriger ved ridder Ronians 
hof! Du finder skitsen under to decimeter 
kaffegrums. 
 
Dag 87 (Mandag) 
Sent, sent på natten: Vækkes af tel-
efonen. Du undrer dig over hvorfor du 
sidder ved computeren - og over hvad 
den underlige tekst betyder. Du tager 
talefonen. Ham, der skulle spille rid-
der Ronian (en af de vigtigste roller), 
fortæller, at han ikke kan komme til sce-
nariet. Du beundrer det tastaturformede 
aftryk på din kind et øjeblik og går i 
seng.

Dag 88 (Tirsdag) 
Vågner i panik, da du husker nattens 
samtale. Drikker morgenkaffe og overvejer 
hvem der nu skal spille Ronian.

Dag 89 (Onsdag) 
Finder en, der kan spille Ronian og 
skriver straks tre sider om hans forhold 
til kongen. 

Dag 95-97 
Tager ud i skoven og begynder at forbere-
de scenariet. Tre dage med frisk luft gør 
dig godt.

D-Day 98 (Fredag) 
Morgen: Du svinger dig ud af sengen, 
kaster dig ind i bilen og drejer nøglen 
om. Stendød. Efter et lagt vredesudbrud 
(og utallige spark på forskærmen) ringer 
du til din medarrangør. I hans bil repe-
terer du mantraet “Aldrig mere, aldrig 
mere, aldrig mere” og spiser et par Pan-
odiler. Du kommer en halv time for sent. 
Eftermiddag: Ypperstepræsten for Stor-
templet klager. Han har taget lamper, 
computer og køleskab med for at kunne 
udføre gudernes vilje. Da der ikke er 
nogen strøm i nærheden beder han dig om 
at skaffe 500 meter forlængerledning. Du 
fortæller ham opgivende, at du ikke har 
tid nu, men nok får det senere.  
Sen aften: Efter de obligatoriske forsin-
kelser (på grund af forsinkede spillere) 
kommer scenariet i gang. Nu skal du bare 
sørge for hundrede portioner aftensmad. 
 
Dag 100 (Søndag) 
Eftermiddag: Du går slukøret rundt og 
rydder op. Når en deltager takker for et 
fedt scenarie og spørger efter en toer 
hører du dig selv sige: 
- Naturligvis. Jeg havde tænkt mig at 
toeren bliver med mere handlefrihed for 
spillerne og løsere roller...

 
Dag 90 (Torsdag) 
Eftermiddag: I det øjeblik du skal printe 
rollerne, bryder din computer sammen. 
Efter at have forbundet brandsårene, 
ringer du til en ven, der læser datalogi. 
Da han ser din computer, bryder han ud i 
et voldsomt latteranfald. Da han er fær-
dig, fikser han din maskine. 
 
Dag 92 (Lørdag) 
Bruger dagen på at slikke frimærker og 
pakke breve. Til sidst kan du ikke åbne 
munden uden at dine læber begynder at 
bløde. 
 
Dag 93 (Søndag) 
Personen, der skulle styre kroen, hop-
per af, da det går op for ham, at han er 
ansvarlig for madlavningen. Du overtager 
selv rollen og ansvaret. 

Dag 94 (Mandag) 
Nogen spillere ringer og klager over, at 
de ikke har fået et svarbrev. Efter en 
længere samtale viser det sig, at de er 
flyttet og du sender dem nye breve. 
 

The Water Based Make Up from Epic Effect 
belongs to a series of  deep pigmented, high 
quality colours. The colours are excellent for 
face painting and provide great coverage, even 
on foam latex appliances. The colours can be 
used on all parts of  the body; it will even cover 
hair, beards and mustaches. The Epic Effect 
Water Based Make-Up will stay on the skin 
until you wash it off  with soap and water. 
For even more staying power, seal the makeup 
with Epic Effect Setting Spray. There is a lot 
of  pigment in Epic Effect colours so use them 
sparingly. This make-up dries matt so there is 
no need to powder.
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PROFIL: CLAUS GAJHEDE
Født  13. november 1962
Claus er lige blevet 50, og derfor vil vi fra ROLLE|SPIL gerne hylde ham, 
for det kæmpe arbejde han lægger i, at styrke det danske rollespilsmiljø. 
Han er nemlig den primære drivkraft bag etableringen af et permanent 
spilområde (i Nordjylland). Og det er noget, som mange andre rollespillere 
har drømt om, men ingen anden endnu har gjort på samme niveau.

Derfor vil vi gerne ønske Claus tillykke med de 50 med denne fanplakat.

Of  ciel RO
LLE|SPIL fanpos

te
r



THE BOOK OF 
THE WHITE WAR
DOCUMENTING A LARP PROJECT ABOUT CULTURE CLASH IN AN OCCUPIED LAND

Edited by casper gronemann and claus Raasted

– Wars are fought in the shadow of victory

D
O

C
U

M
EN

T
IN

G
 A

 LA
R

P
 P

R
O

JEC
T

 A
B

O
U

T
 C

U
LT

U
R

E C
LA

SH
 IN

 A
N

 O
C

C
U

P
IED

 LA
N

D
T

H
E B

O
O

K
 O

F T
H

E W
H

IT
E W

A
R

Bogen om scenariet. 156 sider. Farvetryk.

Køb den fra Rollespilsakademiet for 100 kr.

Rollespilsbasen
dit værktøj til deltagelse i rollespil

Opret din egen karakter
Gør din karakter personlig med billede, 
evner og baggrundshistorie.

Brug din Facebook 
Login og inviter dine venner via 
Facebook.

Tilmeld dig begivenheder
Tilmeld dig med dine karakterer og 
betal direkte på siden.

Debatter på forum
Bliv klogere og få hjælp på vores forum.

www.rollespilsbasen.dk
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”Der er stadig rigtig mange ting, man kan lege med, med 
denne her genre. Den er spændende og veletableret gerne, 
men alligevel er der utroligt mange variationsmuligheder.”

- Kåre Murmann Kjær

Krigslive IX 
nu med flere gobliner!
Det er ved, at være jul i Rollespilsdanmark, og ønskerne er mange og forskellige. Kåre 
Murmann Kjær ønsker sig dog noget helt særligt (og nok unikt) som julegave: flere gobliner!
Af Claus Raasted
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PREVIEW K R I G S L I V E  I X

Krigslive med gobliner

Men måske er det ikke så mærkeligt, for Kåre 
er en af de tre hovedarrangører på næste års 
Krigslive, som bliver det niende i rækken, og 
Krigslive IX kommer til at handle om kam-
pen mellem Mørkegobliner og Kejserriget 
(Night Goblins vs Empire for de Warhammer-
fide).

Scenariet har undertitlen ”Svampetogt i Kej-
serland” og bliver første gang i Krigslive-seri-
en, hvor en af de to sider udelukkende kom-
mer til, at bestå af folk med sminke og 
proteser. Men hvorfor gobliner, kan man fri-
stes til at spørge.

”Vi havde en ubegribeligt lang diskussion. Vi 
ville gerne have fantasy – Warhammer – men 
vi kom frem til, at gobliner var lette at gå til. 
De er stærkt tematiske og nemme at spille. 
Nu starter vi med noget, som vi mener er 
nemt at gå til – både kostumemæssigt og spil-
mæssigt.”

Tilbage til Warhammer

For de udenforstående, så er Krigslive en ræk-
ke af scenarier, som alle sammen handler om 
to hæres kamp mod hinanden. Scenarierne 
foregår gerne over 3-4 dage og som oftest i 
Warhammer-verdenen. Der er fokus på store, 
organiserede slag, soldaterliv og lækkert ud-
styr, og det er blevet anslået, at der til hvert 
Krigslive godt kan blive investeret i udstyr for 
noget, der ligner en million danske kroner.

Og efter et Krigslive VIII, som handlede om 
kampen mellem vikinger og kristne i et my-
tisk/historisk Island, så er det nu tilbage til 
Warhammer-verdenen med alt hvad den har 
at byde på. En beslutning, som blev mødt med 
jubel mange steder i landet.

”Faktisk lukkede tilmeldingen på den kejser-
lige side på første dag. Mørkegoblin-siden hal-
ter lidt. Jo flere mørkegobliner der er, jo flere 
kejserlige kan vi åbne op for.”

150 betalende allerede

Kåre Murmann Kjær rapporterer, at der i 
skrivende stund er mere end 150 betalende 
spillere, og at de lige nu regner med ca. 320 
spillere. Han understreger dog også, at det er 
fordi der mangler mørkegobliner, at forvent-
ningerne ikke er højere. 

”Kejserlige soldater har vi stående i lange 
køer, der bare venter på at komme ud og dø 
for mørkegoblinernes spyd.” griner han, og 
her på redaktionen er det en nyhed, vi er gla-
de for, for vi skal selvfølgelig spiller gobliner!

Det er vi heldigvis ikke ene om, og hvis der er 
noget, som har kendetegnet Krigslive IX ind-
til videre, så har det været positive spillerud-
meldinger. Især fra potentielle langnæsede 
grønhuder, som ifølge Kåre har udvist en 
utrolig entusiasme.  ”Folk gik helt amok over 
muligheden for at spille gobliner.”  

Kamp med mening

Men Krigslive IX handler ikke kun om gobli-
ner, og til spørgsmålet om, hvad vi kan for-
vente har Kåre et par hovedområder, som ar-
rangørerne arbejder på. En af de ting, der er i 
fokus, er at skabe nogle historier om kampene.

”Det vil vi gøre i stedet for, at man bare kom-
mer ud og slås ved lokation X og så tre timer 
efter slås man ved lokation Y, og ved ikke om 
der er gået tre måneder, om man er død, eller 
er man nu sin fætter eller hvad?” forklarer 
Kåre, som synes, at det er et problem, at sla-
gene til Krigslive tit virker lidt meningsløse – 
også selvom de er sjove.

Visionen er, at historien skal gøres synlig for 
den menige spiller, og at der er folk på begge 
sider, som har ansvaret for, at formidle den 
overordnede historie til alle deltagerne. Målet 
er simpelt: ”Vi vil gerne forsøge at lave en 
sammenfattet historie, som alle kan følge 
med i.” 

Krigslive, ikke Marchlive

En ting, som altid har været kilde til debat, 
når der har været Krigslive, er afstandene. 
Nogle kan godt lide, at marchere flere kilome-
ter i ujævnt terræn før de slås, mens andre 
helst ikke vil rulle ud af deres senge for at 
skulle banke fjenden. Krigslive IX gruppen 
lover, at det ikke kommer til at handle om at 
marchere, men om at slås og spille lejrrolle-
spil.

”Jeg vil godt love, at det bliver det Krigslive, 
hvor der er kortest mellem de to lejre. De lig-
ger på hver sin side af et stort stykke skov, og 
det burde skære lyden ned, så almindelig 
dagslarm ikke kan høres. Hvis man skal snige 
sig over til den anden lejr, så tager det ikke så 
lang tid.”

Kåre uddyber: ”Trætte rollespillere er ikke 
gode rollespillere, og det er sultne heller ikke. 
Vi har bl.a. hyret en ekstern caterer, til at stå 
for maden – med inspiration i vikingeoriente-
ret mad. De praktiske forhold er selvfølgelig i 
orden.”

Til gengæld forventer arrangørerne, at der 
kommer til at være noget der ligner otte kam-
pe i løbet af scenariet. Det er ikke fordi man 
skal gå hjem til lejren efter hver kamp, under-
streger Kåre, som  forventer, at selv de krigs-
glade (som os – red.) nok skal få rigelig mulig-
hed for, at slås.

Lidt regelændringer

Selvom Krigslive altid bliver spillet udfra det 
samme sæt grundregler, så har hver ny arran-
gørgruppe gerne et par småændringer, som 
de eksperimenterer med. Krigslive IX bliver 
ingen undtagelse, og noget af det, som Kåre 
selv tror kommer til at gøre en stor forskel er 
mere klare regler for hvordan man gør, når 
man er blevet nedkæmpet.

”En anden ting, vi arbejder lidt med er, at når 
man er død, skal man gå et bestemt sted hen. 
Når man er død går man til døde-punktet, så 
det er tydeligt at se hvem der er døde og hvem 
der er med i kampen stadig.”

Desuden så vil enheder på under fem krigere 
slet ikke kunne slås, og selvom bueskytte-reg-
lerne kommer til at minde om dem til Krigs-
live VII og Krigslive VIII, så giver en større 
enhed adgang til flere skud i kamp – noget 
som forhåbentligt vil give større bueskyttere-
gimenter.
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Denne kupon giver 10% rabat på 
indkøb af rollespilsbøger eller 

brætspil i Fanatic

10% rabat

Denne kupon giver 100 kr rabat 
på indkøb af guldkort til 

Fanatic Live

100 kr rabat

Denne kupon giver 200 kr rabat på 
indkøb af børnefødselsdage 
hos Rollespilsakademiet

200 kr rabat

Denne kupon giver 50 kr rabat 
på indkøb af Jarkwelt-bogen til 

Rollespilsfabrikkens
børnerollespil

50% rabat

Rabatkuponer (klip ud!)
Som noget nyt har ROLLE|SPIL lavet aftaler med et par firmaer og en forening, så du kan spare penge! Hvis du klipper kuponerne ud fra dit blad kan 
du bruge dem til at spare penge. Simpelt, elegant, og siden sommeren 2011 igen lovligt i Danmark. Så klip ud, tag med og spar penge.
(og det er selvfølgelig kun kuponer fra den trykte udgave af ROLLE|SPIL der kan bruges - det giver desværre ikke rabat at printe PDF’en ud)

bIllEDER F R A  K R I G S L I V E  G E N N E M  T I D E N
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Der kan kun anvendes en kupon pr. køb 
Kuponen udløber 31/12/2012

Fanatic
Grønnegade 4
4000 Roskilde
(+45) 46 36 35 48
www.fanatic.dk

Der kan kun anvendes en kupon pr. køb 
Kuponen udløber 31/12/2012

Fanatic
Grønnegade 4
4000 Roskilde
(+45) 46 36 35 48
www.fanatic.dk

Der kan kun anvendes en kupon pr. køb 
Kuponen udløber 31/12/2012

Rollespilsakademiet
Rungsted Plads 1, st. tv

2200 Kbh N
(+45) 50 57 33 90

www.rollespilsakademiet.dk

Der kan kun anvendes en kupon pr. køb 
Kuponen udløber 31/12/2012

Rollespilsfabrikken
Glentevej 70
2400 Kbh NV

(+45) 22 34 24 80
www.junior-rollespil.dk

Vil du have en kupon i?
Rabatkuponerne kommer fra både os selv og vores samarbejdspartnere, og det betyder, at der er mulighed for at DU også kan få en rabatkupon i, hvis 
der er noget du gerne vil have gjort lidt ekstra reklame for. Det koster ikke noget - det tilfører bladet værdi og hjælper dig med at sælge en vare.
Så hvis du tænker, at det er noget for dig og din forening/dit firma/dit scenarie, så send en mail til os på redaktion@rollespil.org
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En af de mest kendte historier handler om en 
ung mand og hans tolv følgesvende. Jesus, si-
ger du? Nej, Sauron fri mig vel! Jeg taler selv-
følgelig om Bilbo og hans tolv kumpaner, Oin, 
Gloin, Ori, Nori, Bifur, Bofur, Bombur, Balin, 
Dwalin, Fili, Kili og Thorin. 
Den uforstående læser vil ikke være blevet 
klogere af denne navnestorm, men de fleste af 
os ved godt, at de tolv herrer udmærker sig 

Spil 
Dværg

De har skæg, de er 
lave, og de er bad-ass! 
ROLLE|SPIL giver dig tips 
og tricks til hvordan du 
spiller dværg
Af Claus Raasted

ved at være af den lavstammede, men solide 
sort – eller sagt på gement dansk: de er dvær-
ge.

På med skægget
Det første og vigtigste, som alle dværge i alle 
fantasy-universer (i hvert fald alle, jeg er stødt 
på) har til fælles, er at de har skæg. Nogle har 
korte skæg, nogle har lange skæg og nogle har 

fjollede skæg. Men de har alle sammen skæg, 
så hvis du har tænkt dig, at spille dværg, så 
skal der et skæg til. 
Afhængigt af hvor høje kravene er, der hvor 
du spiller, så kan det klares med et billigt Fæt-
ter BR skæg eller noget langt dyrere og læk-
rere fra en teaterbutik. Du kan selvfølgelig 
også bare prøve på, at gro dit eget prægtige 
dværgeskæg, men det er ikke en løsning, jeg 

vil anbefale til alle.

Masser af rustning
Et andet træk, som for-
bløffende mange fantasy-
dværge har til fælles, er 
den overdrevne brug af 
tunge rustninger, som 
dækker dem fra top til tå. 
Når jeg skriver fantasy-
dværge er det fordi jeg 
sjældent har mødt virke-
lige dværge ("Little 
People") som gik i plade-
rustninger, men de er sik-
kert derude.

Anyway, tilbage til 
pointen. Dværge og rust-
ninger er som spaghetti 

og kødsauce. Det er muligt, at tænke den ene 
uden den anden, men det er ikke nemt. I en 
del fantasy-universer er dværgenes rustnin-
ger, så seje, at de ignorerer reglerne for hvor 
seje rustninger må være - I Forgotten Realms 
er der nogle dværge, der har pladerustninger, 
der er ligeså seje som de vildste magiske pla-
derustninger, men som ikke er magiske, og i 
Warhammer-verdenen har dværgenes Jern-
knusere (Ironbreakers) også noget kickass 
pladerustning, som bare er federe. Punktum.

Så vil du spille dværg, anbefaler jeg en rust-
ning. Du kan måske endda lokke evt. rust-
ningskontrollører til din kampagne til at give 
dig lidt ekstra point for den, hvis du begynder 
at himle op om dværgesmede, Jernknusere og 
mithril. 

Arbejd, arbejd, arbejd!
Når vi taler om (næsten) universelle dværge-
træk, så er der en anden klassiker, som skal 
nævnes. Dværge kan godt lide, at arbejde. Vir-
keligt godt. Lidt som de fleste fantasy-univer-
ser har krigsgale orker, og lidt magiske elvere, 
så har de arbejdsomme dværge. Om dværge-
ne arbejder i miner, smedjer, landbrug, tun-
neludboring eller noget helt femte, er mindre 
vigtigt. Det vigtige er, at de laver noget, og 

“Dværge og rustninger er som spa-
ghetti og kødsauce. Det er muligt, at 
tænke den ene uden den anden, men 
det er ikke nemt. I en del fantasy-uni-
verser er dværgenes rustninger, så 
seje, at de ignorerer reglerne for hvor 
seje rustninger må være”

ER DU EN DVÆRg?

•  Er du under 1,5 meter og vejer du over 100 
kilo?

•  Drikker du mere end tre liter øl om dagen?
•  Er det Dværgeøl, du drikker?
•  Bliver du unaturligt vred, når du møder en grøn 

goblin eller ork?
•  Bliver du svag i benene, når høje, blondiner 

med lange ører kigger dig dybt i øjnene og siger 
sandheder om dig?

0-1 ja: Get real! Du er overhovedet ikke dværg, 
din dværgeposer! Du drikker bare for meget øl.
2-3 ja: Du vidste nok ikke, at der var noget, der 
hed half-dværg, men det burde du nok kigge lidt 
nærmere på. 
4-5 ja: Khaz abra burgul da. Khuz-dul gar baram!
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ikke bare ligger og driver den af, mens de 
klør sig i skægget.

Det er derfor en god idé, at finde ud af hvil-
ket arbejde din dværgerolle har - eller har 
haft. Er du en tidligere minearbejder, der 
kan tale i timevis om kvartz, stenbrud og 
tunnelekkoer, eller er du en dværgekok, der 
godt kan lide at gå banzai på døde dyr mens 
du synger dit hjemlands vemodige sange? 
Hvis dit arbejde ligefrem er et, der kan udfø-
res som en del af rollespillet, så er det bare 
ekstragodt.

Never forgive, never forget
Dværge har også et karaktertræk, som går 
igen fra spilverden til spilverden. De lever 
gerne en del længere end mennesker (et par 
hundrede år er helt normalt) og de glemmer 
ALDRIG en fornærmelse. Tilgivelse og for-

glemmelse er ikke noget, som de fleste dvær-
gekulturer er store fans af, og det giver mu-
ligheder for en masse spændende rollespil.
Selvfølgelig skal du ikke stoppe alt spil ved at 
være en gnaven stivstikker, men det kan give 
nogle fantastiske situationer, hvis en livsvig-
tig alliance bliver stoppet fordi dværgen er 
sur over noget, der skete for tre år siden i 
kampagnen. Så et godt råd til dig som dvær-
gespiller er, at købe en lille bog, som du skri-
ver alle fornærmelser og konflikter ned i. 
Warhammer-universets dværge, har sådan 
en, og den kalder de "The Great Book of 
Grudges". Gæt selv, hvor tilgivende DE er.

Det er svært, at blive lavere
Til gengæld kan du gøre meget for, at virke 
mere kompakt og firkantet (hvis du altså 
ikke allerede er lidt i den bastante ende). 

Store slagkofter, flere lag tøj og store, løse 
bukser gør meget for, at gøre dig mere solid i 
det. Du kan nemlig ikke gøre dig selv lavere 
end du, men du kan gøre, at du virker min-
dre høj. 
Derudover, er det en god idé at tjekke med 
arrangørerne af dit rollespil, hvordan de har 
det med dværge og højde. Nogle steder er 
dværge på 1.90 m fuldt ud accepterede, og an-
dre steder nægter man dværge på over 1.60 
m adgang.  Spørg først, tag skæg på bagefter.

Afsluttende tip: Guld og glimmer
Guld. Diamanter. Rigdom i det hele taget. 
Dværge er legendariske for, at have en helt 
umenneskelig besiddertrang og for at være 
nogle værre skatte (ikke skørte) jægere. Ud-
nyt det. Brug det. Gå efter guldet. Så keder 
du dig aldrig. 

sPIl DVÆ R G
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WWW.LIVE.FANATIC.DK

Hejså Rollespil folk!
 
Jeg var glad for Claus Raasted’s artikel om heksejager!  Den eneste jeg synes at den manglede var lidt flere billeder af heksejager, så jeg har velhæftet et billede af migselv som heksejager fra 2 år siden.  

Med venlig hilsen 

Todd Morris

JULEHILSNER
Nogle af vores læsere er så flinke, at de skriver til os og sender 
billeder. Her er lidt fra mail-bunken denne gang. Der er også 
lidt fra David, vores fantastiske tegner, som er i julehumør.
Af Claus Raasted



sAMARbEJDE R O L L E S P I L  O G  M U S E E R

Fladens 
Stolthed
Rollespil i samarbejde med et museum

Muligheden for at låne et krigsskib kan være den ideelle plat-
form for at prøve nye ting i rollespilsammenhæng. Fregatten  
Jylland i Ebeltoft har vist sig som en fantastisk setting for 
rollespil og scenariet Flådens Stolthed har bevist, at rollespil 
sagtens kan foregå foran publikum.
af Kathrine Abel og Anders Würtz, foreningen Einherjerne       
Foto Roar Sejr Bramming Hyldkrog, Jeanett Greve

il I låne verdens længste træ-
skib til at lege på i en hel 
uge?” Sådan et spørgsmål fra 
Museet fregatten Jylland af-
kræver et højt og rungende 

JA! Og det var da også, hvad formand Bjørn 
Holm svarede på vegne af Einherjerne i Aar-
hus, da museet henvendte sig. Umiddelbart 
skulle man mene, at den første udfordring 
herfra ville være at finde folk, der var villige 

V
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til at organisere. Dette var ikke 
tilfældet, snarere tvært imod. I 
stedet var udfordringen at få 
overbevist folk om, at man sag-
tens kan spille (godt) rollespil, 
mens er en flok børnefamilier 
står og glor på dig. 

Spil foran publikum
Vores første erfaring fra rolle-
spilsmiljøet var også ”Hvis der 
skal stå folk og glo på mig, kan 
jeg ikke spille rollespil. Det bry-
der min illusion.” Efter projektet 
stod det klart, at man sagtens kan 
holde illusionen, og at de fleste 
museumsgæster er for generte til 
at forstyrre folks leg. Enkelte 
gange blev vores spil drejet lidt, så det var 
publikumsvenligt, men størstedelen af tiden 
var spillet på spillernes præmisser. Eksem-
pelvis fik de tilstedeværende børn forklaret, at 
det bare var en leg, inden en officers råbe-
koncert gik i gang.

Publikum deltog, når der skulle trækkes 
kanon fra borde, børn stod og stirrede os ned i 
ansigterne, når vi lå i køjerne og sov. Forældre 

synes, det var sjovt at lade ungerne løbe frit 
omkring, imens mandskabet spurtede rundt 
og forsøgte at rydde op, så Hr. Kvartermester 
Boe ikke fik et føl på tværs under inspektio-
nen.  

Det skal nævnes, at vi spillede 24 timer i 
døgnet, hvoraf der var publikum fra 10-17, så 
der var masser af tid til at spille det, som ikke 
tåler publikums øjne. 

Ignorere eller bruge publikum
I løbet af de 6 spildage på fregatten Jylland 
interagerede vi med publikum, museumsfolk, 
håndværkere og søspejdere. Hovedparten af 
spillerne kunne på kort tid sig til at vende sig 
til at spille foran publikum, og var i stand til 
enten at ignorere dem eller bruge dem på en 
konstruktiv måde. Flådens Stolthed var et 
formidlingsrollespil, hvor der både blev givet 
plads til det store rollespil, publikum og re-
spekten for, at vi var på et museum, med udle-
verede museumsgenstande. 

flÅDENs sTolTHED

Arrangeret af  foreningen. Einherjerne 
Blev afviklet i uge 42, med 6 spildage.  
Fregatten Jylland ligger i tørdok som museums-
skib i Ebeltoft

Officer på dæk!
Når en officer i 
hvid hat dansede 
hen over dækket, 
udløste det en kæ-
dereaktion. Fra 
den første menige 
fløj op, råbte ”Offi-
cer på dæk!” og 
gjorde honnør, til 
den sidste stod op, 
gik kun få sekun-
der. For karakter-
ne var de hvide 
hatte guder. Office-
rerne bestemte alt 
og underkastede 
man sig ikke med 

det samme, kunne man forvente prygl og bø-
depålæg. Men de hvide hatte havde to funkti-
oner: Ud over at være officer i den fiktive 
ramme, var spilleren også formidler. Dette 
betød, at de almindelige spillere til enhver tid 
kunne sende spørgelystne tilskuere i en hvid 
hats retning. På denne måde kunne rollespil-
leren holde sig ingame ved blot at svare ”Det 
ved jeg ikke, men det gør min officer. Hende 
kan du kende på den hvide hat.” Det funge-
rede effektivt og gav plads til spil blandt de 
menige, som var vores fokus. 

“Publikum deltog, når der 
skulle trækkes kanon fra 
borde, børn stod og stirrede 
os ned i ansigterne, når vi 
lå i køjerne og sov.”

Efter søtræfningen i 1864 blev der taget et billede 
af  besætningen, med skibshunden forrest. 

Respekten for den historiske arv
Blandt både spillere og arrangører herskede 
der en stor respekt for museet og skibet. At få 
lov til at lege på en del af vores historiske kul-
turarv er ikke noget man tit gør. Fregatten var 
på den måde lige så aktiv en spiller i historien 
som spillerne. 
Selvom det ikke var et erklæret formål, at 
spillerne skulle på skolebænken, var det tyde-
ligt at alle tog fra scenariet med en større hi-
storisk viden og forståelse efter at have sovet, 
spist og levet på fregatten. 

Museet Fregatten Jylland
At samarbejde med et museum er en anderle-
des oplevelse. Forløbet op til bød på en række 
spøjse situationer, hvor forventninger skulle 
afstemmes. Efter først at have set os an, fik vi 
på det nærmeste lov til alt om bord: At låne 
uniformer og originale våben, at pudse lam-
per og kravle i masterne. 

Flådens Stolthed 2
Efter at have afviklet et scenarie i efterårsfe-
rien, og med stor succes, både overfor spillere, 
publikum og museum, er der tegn på at pro-
jektet kan gentage sig.

Til efteråret 2013 vil der igen være mand-
skab på Fregatten Jylland, når Flådens Stolt-
hed 2 bliver afviklet.

“Selvom det ikke var et er-
klæret formål, at spillerne 
skulle på skolebænken, var 
det tydeligt at alle tog fra 
scenariet med en større hi-
storisk viden og forståelse 
efter at have sovet, spist og 
levet på fregatten.”

sAMARbEJDE R O L L E S P I L  O G  M U S E E R
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Allerede da rollespil først kom frem i 
USA i 70’erne gik der rygter om hjerne-
vask. Der var folk, der mente, at hvis 
man spillede en rolle, så kunne man ikke 
skelne virkelighed fra fiktion. I 80’erne 
blev der snakket om selvmord, satanis-
me og anden festlighed. 

Det var vildt farligt, det her nye rollespil!

Da rollespillet for alvor ramte Danmark 
var der også folk der var bekymrede. Det 
kristne dialogcenter, en psykolog og an-
dre anstændige mennesker frygtede, at 
der var hjernevask inde i biledet. 

Virkeligheden er noget anderledes den 

RANT L A R S  A N D E R S E N

Rollespil er 
hjernevask!
Det er 25 år siden, at rollespil i Danmark først blev be-
skyldt for at være hjernevask - og ifølge Lars Andersen 
hænger ordene hjernevask og rollespil stadig sammen. 
Af Lars Andersen     

dag idag, men der er stadig folk, som er 
bange for, at rollespil skal bruges til at hjer-
nevask deltagerne. Sidste efterår havde vi 
scenariet KAPO, som der er skrevet en del 
om i ROLLE|SPIL, og der var folk, som 
valgte ikke at deltage i KAPO fordi de ”...
ikke ville hjernevaskes.”

De seneste år er der også dukket en ny og 
ubehagelig form for rollespilshjernevask op. 
Nogle har prøvet at lave ensidige politiske 
rollespil med det formål, at påvirke folk, og 
selv den danske folkekirke er begyndt at 
bruge rollespil for at nå konfirmanderne.

Jeg synes bestemt ikke det er rart, at rolle-
spillere medvirker i forsøg på at hjerneva-

ske andre mennesker til, at tro på tåbelige og 
ensporede tankesystemer - også selvom kir-
ker og politiske organisationer ser sig selv 
som ”de gode”. Nej, det er jeg ikke meget for.

Der er heldigvis et ”men”, og det er stort. For 
det virker ikke. Der er efterhånden virkeligt 
mange mennesker, der har spillet rollespil i 
mange år, og vi har ikke en eneste historie om 
reel hjernevask. Jo, bevares, folk er blevet på-
virket og har ændret holdninger, men det 
sker jo hver eneste dag, at verden får en til at 
indse, at man bliver nødt til at ændre sit syn 
på verden.

Og det er faktisk ikke så underligt, at vi ikke 
har baren en historie, for alle børn leger rol-
lelege uden at blive synderligt hjernevaskede 
af dem - så hvorfor skulle unge og voksne lige 
pludselig tage skade af, at lege med idenitet? 
Det giver ikke meget mening!

Jeg tror faktisk, at den eneste måde man kan 
hjernevask en person på ved at bruge rollespil 
er hvis man er så usandsynligt (u)heldig, at 
finde en person, der har en så fastlåst dogma-
tisk tankegang, at bare det, at forestille sig, at 
være en anden, vil udløse ændringer. 

Men så er det sgu’ nok ikke så meget hjerne-
vask, som det stik modsatte. Hvis rollespil har 
en effekt, så er det den stik modsatte. Det, at 
prøve at tænke sig ind i forskellige roller og 
tankesystemer gør rollespillerne lidt mere 
modstandsdygtige overfor fastlåste og ensidi-
ge ideer. 

Så i bund og grund tror jeg, at de organisatio-
ner der hyrer rollespillere til at prædike en 
bestemt sandhed får præcis det modsatte af, 
hvad de betaler for. 

“Dungeons and Dragons - fan-
gehuller og drager - er et nyt 
spil, der er ved at erobre ung-
dommen i Danmark. Det spilles i 
dagevis, og psykologer advarer 
mod overdrevent brug af det. I 
USA beskyldes spillet for at stå 
bag mange mord og mange selv-
mord. Jørgen Poulsen har set på 
spillet.”
DR1, Søndagsavisen, 1987

“Dungeons and dragons hedder 
det. Rollespillet der har rystet 
Amerika, og som nu også griber 
om sig i Danmark. Det er spil-
let, som har fået folk til i fan-
tasien at kaste sig ud drabelige 
slag mod drager og dæmoner, og 
det med en lidenskab, at eksper-
ter vil hævde, at de til sidst kan 
skelne mellem, hvad der er fan-
tasi, og hvad der er virkelighed.” 
Jørgen Poulsen, Søndagsavisen, 1987

“Spændende og fa-
scinerende, men 
også et djævelsk og 
satanisk spil, siger 
amerikanske eks-
perter, som direkte 
sætter spillet i for-
bindelse med mindst 
85 mord og selvmord 
i USA.” 
Jørgen Poulsen, Søndagsavisen, 1987

Året var 1987 og selv elskelige nyhedsvært Steen 
Bostrup så træt og udmattet ud ved udsigten til en ny 
æra med rollespil i Danmark. Og en meget ung Merlin 
Mann (jeps, bare prøv at google hans navn) optrådte 
på total slap line med sort troldmandskappe og 
gigantisk sværd af  skumgummi!

Werner Regli sagde i 1987, at rollespil var farligt - og 
spørgsmålet er, om manden havde ret?
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“Det handler om, at føle 
sig tryg i sin hverdag...”

“It’s not just a sword... it’s a lifestyle!”
www.palnatoke.com




